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NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE

MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE.



Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon.

Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon.
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Fasade mot vest

Planert terreng

tilpasses nabotomt

for bolig 2

Bygningens høydeplassering som er angitt på tegning, baserer

seg på kjente opplysninger ved prosjekteringstidspunktet.

Endelig høydeplassering må vurderes av kommune og

ansvarlig for høydeplassering / utstikking på byggeplass.
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Fasade mot øst

Planert terreng

tilpasses nabotomt

for bolig 2

Bygningens høydeplassering som er angitt på tegning, baserer

seg på kjente opplysninger ved prosjekteringstidspunktet.

Endelig høydeplassering må vurderes av kommune og

ansvarlig for høydeplassering / utstikking på byggeplass.

Fasade mot vest Fasade mot sør

To flotte eneboliger på 128 m2. 

Himmel og hav 
for en utsikt!

Velkommen til herlige Fururingen. Nabolaget er trivelig 

og godt etablert, og herfra har du kort vei til skoler, 

sjøliv, butikker, idrettsanlegg og inspirerende friområder. 

Veldig praktisk – når ungene skal av gårde på sine tokt!

I Fururingen bor du lunt, vestvendt og solrikt, litt i 

høyden med uendelig tilgang på lys og utsikt! Terrenget 

inviterer til tre etasjer – og slik er det blitt. Tre fine 

uteplasser har direkte adgang fra hver sin etasje. Du 

får tidsriktige og funksjonelle romløsninger inne, god 

boltreplass og bod ute.

2 3

Solnedganger du kommer til å leve lenge på.

Eksteriør/utsikt fra parkering og inngangspartiw. 

Bildet er en illustrasjon.



Sov 2
11.0 m²

Gang/trapp
7.5 m²

Bad/Vask
10.4 m²

Sov 1
14.2 m²

Bod
5.2 m²

Stue/kjøkken
42.3 m²

Balkong

Entre
4.2 m²

Bad
3.0 m²

Sov 3
7.3 m²

Balkong

Stue/trapp
18.0 m²

Sov 2
11.0 m²

Gang/trapp
7.5 m²

Bad/Vask
10.4 m²

Sov 1
14.2 m²

Bod
5.2 m²

Stue/kjøkken
42.3 m²

Balkong

Entre
4.2 m²

Bad
3.0 m²

Sov 3
7.3 m²

Balkong

Stue/trapp
18.0 m²

Plan 2. etasje

Plan 1. etasje

Sov 2
11.0 m²

Gang/trapp
7.5 m²

Bad/Vask
10.4 m²

Sov 1
14.2 m²

Bod
5.2 m²

Stue/kjøkken
42.3 m²

Balkong

Entre
4.2 m²

Bad
3.0 m²

Sov 3
7.3 m²

Balkong

Stue/trapp
18.0 m²

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER

4 5

Plan 3. etasje

Tre etasjer. Tre uteplasser. Tre soverom. 

Her kan du og familien 
leve godt – side om side!

Det er to tidsriktige familieboliger vi har å by på. Med tre etasjer og smarte 

løsninger kan alle i familien leve livet uten å være oppå hverandre 24/7. 

 Gaming i tredje, lekselesing i andre, grilling på terrassen i første. For eksempel.

Husene har gjennomgående vindusflater mot vest. Mellom 2. og 3. etasje er 

det delvis åpent, noe som gir en herlig romfølelse. Du kommer inn i gangen 

fra baksiden i 3. etasje. Her finner du også TV-stue, bad og ett soverom: Ned 

en etasje venter en kjekk bod og et kombinert og romslig stue-/kjøkken med 

direkte utgang til husets største terrasse. Trenger du hjemmekontor, så er det 

naturlig å finne plass til det her. 1. etasje har to soverom og hovedbad. 



Romskjema

Rom Gulv  Vegger Dører  Himling Listverk Rørlegger
Vindu /

utv.dører  
Tilleggs- 

opplysninger

1. etasje

Bad / vask Betong, 
membran, fliser 
type; Zen 30x30 

grå

Gipsplater, 
membran, fliser 
type; Serenity 
white, glossy 

20x40

Slette dører 
farge hvit, 

med hvit karm

Ubehandlet 
gipsplater

Taklister og dørlister 
ferdig malt hvit fra 

fabrikk

Dusjkabinett (90x90). 
Baderomsseksjon (120cm).  
Vegghengt toalett. Varmt-

vannsbereder. Rør i rør skap.
Kran for vaskemaskin. Avløp 
for vaskemaskin. Sluk i gulv.

Varmekabler med 
termostat i gulv

Soverom 1 Betong Ubehandlet 
gipsplater

” ” Taklister, dør og 
vinduslister ferdig 

malt hvit fra fabrikk
Fotlister i lakkert eik 

Ferdig malt hvit 
fra fabrikk

1 meter 
garderobeskap pr. 

sengeplass

Soverom 2 ” ” ” ” ” ” 1 meter 
garderobeskap pr. 

sengeplass

Gang/Trapp ” ” ” ” Taklister og dørlister 
ferdig malt hvit fra 

fabrikk

Varmekabler med 
termostat i gulv

2. etasje

Stue / kjøkken Sponplater Ubehandlet 
gipsplater

Slette dører 
farge hvit, 

med hvit karm

Ubehandlet 
gipsplater

Taklister, dør og 
vinduslister ferdig 

malt hvit fra fabrikk
Fotlister i lakkert eik 

Benkebatteri
Opplegg for vaskemaskin

Ferdig malt hvit 
fra fabrikk

Stålpipe m/ovn
Kjøkkeninnredning 
iht. egen tegning

Bod ” ” ” ” Taklister og dørlister 
ferdig malt hvit fra 

fabrikk
Fotlister i lakkert eik

3. etasje

Bad Påstøp, 
membran, fliser 
type; Zen 30x30 

grå

Gipsplater, 
membran, fliser 
type; Serenity 
white, glossy 

20x40

Slette dører 
farge hvit, 

med hvit karm

Ubehandlet 
gipsplater

Taklister og dørlister 
ferdig malt hvit fra 

fabrikk

Dusjkabinett (90x90) 
Vask

 Vegghengt toalett
Sluk i gulv

Varmekabler med 
termostat i gulv

Soverom 3 Sponplater Ubehandlet 
gipsplater

” ” Taklister, dør og 
vinduslister ferdig 

malt hvit fra fabrikk
Fotlister i lakkert eik

Ferdig malt hvit 
fra fabrikk

1 meter garde-
robeskap pr. sen-

geplass

Entre ” ” ” ” ” ” Ventilasjonsaggregat 
på loft

Stue / trapp ” ” ” ” ” Velux takvindu ”

Vi tar forbehold om skrivefeil i romskjema. Alle illustrasjoner er ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. De kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse 
både når det gjelder utvendige forhold og innredning. Alle arealer som er oppgitt er ca.-arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksareal (BRA) er arealet 
innenfor boligens omsluttede vegger inkl innvendig bodareal. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan ikke summere rommenes nettoarealer og få 
bruksarealet.
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Inkludert inne

• Varmekabler på gulv i begge bad

• Varmekabler i gulv gang/trapp 1. etasje

• Varmepumpe luft/luft komplett

• Kjøkkeninnredning fra Norema

• Flislagt gulv/vegg i begge bad

• Dusjkabinett i begge bad

Inkludert ute

• Carport og gjesteparkering

• Stor sportsbod under carport

• Oppgruste utearealer ved parkering og inngang

• Hagearealer med sollet jord

• Utvendig kledning er fabrikkgrunnet

• Takrenner i naturfarge aluminium

• Takstein Skarpnes Edelsort

• Utvendig vannkrane

Stavanger sentrum er 40 minutter unna med ferja.

Fra boligene er det gåavstand til idrettsplassen.
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KONTAKT

Jadarhus 

Tore Bakken 

51 74 00 00 | 982 35 840 

toreb@jadarhus.no 

Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke 

Marianne Thorbjørnsen 

416 14 676 

marianne@aktiv.no

Jadarhus AS

Ryfylkevegen 957

4100 Jørpeland

www.jadarhus.no
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